
                                           

Oddiel i 

VšeObecná časť

článok 1 
Všeobecné definície

1.  Poistiteľ – UNIQA poisťovňa, a. s., La
zaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 
00 653 501, ktorej bolo udelené povole
nie na vznik poisťovne a podnikanie v po
isťovníctve v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov.

2.  Splnomocnená osoba – je osoba 
oprávnená uzatvoriť a  prevziať návrh 
poistnej zmluvy pre poistenie schopnosti 
splácať úver od poistníka na základe pl
nej moci udelenej poistiteľom.  

3.  Poistník – je fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá s  poistiteľom prostredníc
tvom splnomocnenej osoby oprávnenej 
dojednávať poistenie schopnosti splácať 
úver uzavrela poistnú zmluvu pre poiste
nie schopnosti splácať úver.

4.  Poistený – je fyzická osoba, na  ktorej 
život, sa poistenie vzťahuje. Poistený musí 
mať v čase uzavretia poistnej zmluvy trvalý 
alebo obvyklý pobyt na území Slovenskej 
republiky. V prípade obvyklého pobytu ak
ceptuje, že pre poistenie sa uplatňuje právo 
Slovenskej republiky, komunikačný jazyk je 
slovenčina a korešpondencia od poistiteľa 
sa realizuje výlučne na kontaktnú adresu 
v Slovenskej republike.

5.  Poistná zmluva (ďalej aj „PZ“) – je 
poistná zmluva o  rizikovom životnom 
poistení uzavretá medzi poistníkom a po
istiteľom, resp. medzi poistníkom a splno
mocnenou osobou.

6.  Poistná udalosť – je náhodná udalosť pod
ľa týchto VPP definovaná v čl. 18 a v ďalších 
s ním súvisiacich ustanoveniach, pre poiste
nie jednotlivých poistných rizík dojednaných 
v PZ, s ktorou je spojený vznik povinnosti po
istiteľa poskytnúť poistné plnenie.

7.  Začiatok poistenia – je deň začiatku 
poistenia uvedený v PZ. Poistenie začína 
nultou hodinou dňa uvedeného ako za
čiatok poistenia.

8.  Koniec poistenia –  je deň skončenia 
platnosti poistenia uvedený v PZ. Poiste
nie končí nultou hodinou dňa uvedeného 

ako koniec poistenia. Dátum konca pois
tenia je vo výročný deň poistenia.

9.  Poistná doba – je doba, na ktorú sa do
jednáva poistenie.

10.  Poistné obdobie – je časový úsek, 
za ktorý sa v stanovených termínoch platí 
bežné poistné. Poistné obdobie môže byť 
ročné alebo področné (polročné, štvrťroč
né, mesačné).

11.  Poistné plnenie – je v  PZ dohodnutá 
suma, ktorú poskytne poistiteľ v prípade 
poistnej udalosti, ktorá nastala najskôr 
dňom čerpania úveru, ak sú splnené 
všetky podmienky uvedené v týchto VPP 
a v PZ.

12.  Poistné – odplata za poistenie uvedená 
v PZ, ktorú platí poistník ako protihodno
tu za poskytovanú poistnú ochranu. 

13.  Bežné poistné – je poistné platené 
pravidelne za  príslušné poistné obdobia 
a platí sa počas celej poistnej doby.

14.  Poistka – je písomné potvrdenie poisti
teľa o prijatí návrhu na uzavretie poistnej 
zmluvy a slúži ako potvrdenie o uzavretí 
poistnej zmluvy.

15.  Výročný deň poistenia – je deň, kto
rého poradové číslo v mesiaci sa zhoduje 
s poradovým číslom v mesiaci dňa začiatku 
poistenia. Hlavný výročný deň poistenia je 
výročný deň poistenia v  mesiaci, ktorého 
poradové číslo v roku sa zhoduje s porado
vým číslom mesiaca začiatku poistenia.

16.  Čakacia lehota – je dohodnutá časť po
istnej doby, ktorá začína plynúť od začiat
ku poistenia, počas ktorej udalosti, ktoré 
nastali alebo sa začali počas jej trvania, 
sa nepovažujú za poistné udalosti, aj keď 
inak spĺňajú znaky poistnej udalosti.

17.  Choroba – je podľa všeobecne uznáva
ného stavu lekárskych vied abnormálny 
telesný alebo duševný stav.

18.  Úraz – je udalosť nezávislá od vôle po
isteného, ktorá  neočakávaným, náhlym 
a  neprerušeným pôsobením vonkajších 
síl (s výnimkou pôsobenia mikrobiálnych 
jedov a  imunotoxických látok) spôsobila 
objektívne zistiteľné alebo viditeľné ujmy 
na zdraví alebo smrť. Za úraz sa nepova
žuje: 
a)  samovražda alebo pokus o ňu, úmy

selné sebapoškodenie, 

b)  infarkt myokardu, 
c)  choroba, zhoršenie choroby v dôsled

ku úrazu, 
d)  vrodené vady, vývojové vady a úchylky,
e)  vznik nádoru každého druhu a pôvo

du, vznik a zhoršenie prietrží (hernií), 
okrem devastačných poranení steny 
brušnej a  prietrží v  jazve pri operá
ciách v dôsledku úrazu,

f)  vznik a zhoršenie aseptických zápalov 
šľachových pošiev, svalových úpo
nov, epicondylitíd a  kĺbových vačkov 
(okrem priamych otvorených poranení 
kĺbových vačkov),

g)  infekčné choroby akéhokoľvek dru
hu a pôvodu (okrem tetanu, besnoty, 
a  anaeróbnych infekcií, ktoré vznikli 
v dôsledku úrazu), infekcia a smrť spô
sobená vírusom HIV,

h)  strata častí končatín alebo strata ce
lých končatín u diabetikov a pacientov 
s  obliteráciami ciev končatín (okrem 
okamžitých stratových poranení častí 
končatín alebo straty celých končatín 
spôsobených úrazom), patologické zlo
meniny,

i)  úraz, ktorý nastane v dôsledku poruchy 
alebo straty vedomia, porážky, epilep
tického záchvatu, alebo iných kŕčových 
záchvatov, ktoré postihnú celé telo,

j)  následok diagnostických, liečebných 
a  preventívnych zákrokov, ak neboli 
vykonané za účelom liečenia následkov 
úrazu, následok estetických a  plastic
kých operácií,

k)  úraz, ku ktorého vzniku dôjde v dôsled
ku nedodržania pokynov ošetrujúceho 
lekára.

19.  Vstupný vek – je vek poisteného, ktorý 
sa stanoví ako rozdiel medzi kalendárnym 
rokom začiatku poistenia a kalendárnym 
rokom narodenia poisteného.

20.  Úverová zmluva – je pre potreby pois
tenia úverová zmluva, ku ktorej sa dojed
náva poistenie. 

21.  Mesačná splátka úveru – je suma do
jednaná v danej úverovej zmluve, ktorou 
poistený spláca úver. Mesačnou splátkou 
úveru nie je suma stanovená pre predčas
né jednorazové splatenie úveru ani pre 
mimoriadnu splatnosť úveru. Pre potre
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by poistenia súčasťou mesačnej splátky 
je poplatok za vedenie úverového účtu, 
započítané sankcie a  úroky z omeškania.

22.  Dátum splatnosti mesačnej splátky 
úveru – je dátum dojednaný v  danej 
úverovej zmluve.

23.  Celková poistná suma – je suma po
sudzovaná pri dojednávaní poistenia. Je 
to súčet všetkých poistných súm v práve 
dojednávaných alebo už dojednaných 
poisteniach schopnosti splácať úver. 

24.  Stupeň ocenenia rizík – je požadova
ný rozsah ocenenia rizík na základe cel
kovej poistnej sumy, vstupného veku po
isteného, poistnej doby a doby splácania 
úveru. Poistenie sa pre stanovené hodno
ty uvedených parametrov môže dojedná
vať buď bez skúmania zdravotného stavu 
alebo so skúmaním zdravotného stavu.

25.  Legalizované ľahké drogy – sú lieky 
obsahujúce substanciu drogy za predpo
kladu, že boli lekárom predpísané a po
istený bol povinný na odporúčanie lekára 
ich užívať, káva, tabak a alkohol (tým nie 
je dotknuté právo poistiteľa podľa čl. 21 
písm. c) týchto VPP).

článok 2 
Vymedzenie poistných rizík

Tieto VPP sa vzťahujú na v PZ uvedené pois
tenie pre prípad:

a)  smrti

článok 3 
Predmet poistenia

1.  Poistiteľ poskytuje poistenie na zabezpeče
nie pohľadávky poskytovateľa úveru (veri
teľa) voči dlžníkovi (poistenému) vyplýva
júcej z úverovej zmluvy pre poistené riziká 
a v rozsahu vymedzenom v PZ a týchto VPP.

2.  Poistiteľ v rámci poistnej zmluvy uzatvá
ra poistenie pre prípad smrti s  klesajú
cou poistnou sumou.

3.  Poistenie sa dojednáva pre fyzické osoby 
nasledovne:
a)  typ A: poistenie pre prípad smrti

článok 4
Miesto poistenia

1.  Poistenie pre prípad smrti sa vzťahuje 
na poistné udalosti, ktoré nastanú na ce
lom svete.

článok 5
Požadované informácie 

pri dojednávaní poistenia 
a základná podmienka 

pre poistiteľnosť
1.  Pri dojednávaní poistenia sú požadova

né nasledovné informácie:
a)  osobné údaje poistníka/poisteného 

potrebné pre dojednanie poistenia,
b)  celková poistná suma (viď čl. 1 ods. 

23 týchto VPP),

c)  informácie o  zdravotnom stave po
isteného (v prípade stupňa ocenenia 
rizík so skúmaním zdravotného stavu 
pri uzavieraní poistnej zmluvy),

d)  písomné potvrdenie splnenia pod
mienok pre poistiteľnosť pre dojed
návané poistenie, ktoré sú uvedené 
v ods. 2 tohto článku.

2.  Do  poistenia je prijateľná fyzická 
osoba, ktorá k dátumu prevzatia ná
vrhu poistnej zmluvy spĺňa nasledov
né podmienky:

a)  má trvalý pobyt na  území Slovenskej 
republiky alebo obvyklý pobyt na úze
mí Slovenskej republiky (v  zmysle čl.  
1 ods. 4 týchto VPP) a

b)  nie je práceneschopná (t. j. nie je PN) a 
c)  neužíva drogy, s  výnimkou legalizo

vaných ľahkých drog a
d)  neabsolvovala odvykaciu liečbu od al

koholu alebo drog v priebehu posled
ných 2 rokov pred dojednávaním pois
tenia a

e)  netrpí ani jednou z  nasledovných 
chorôb:
i.  cukrovka, 
ii.  chronické ochorenie obličiek,
iii.  cirhóza pečene,
iv.  ischemická choroba srdca (infarkt, 

angina pectoris),
v.  mozgovo – cievna príhoda,
vi.  rakovina – zhubné nádory (vý

luka sa nevzťahuje na  prípad, 
ak už uplynulo viac ako 5 rokov 
od ukončenia liečby a posledných 
prejavov),

vii.  nádory mozgu a miechy (zhubné aj 
nezhubné),

viii.  skleróza multiplex,
ix.  schizofrénia, mániodepresívny syn

dróm, organický psychosyndróm a
f)  spĺňa ďalšie podmienky pre poistiteľ

nosť pre daný typ poistenia uvedené 
v čl. 6 týchto VPP a v návrhu poistnej 
zmluvy a

g)  v  prípade ak sa poistenie dojednáva 
so skúmaním zdravotného stavu, je 
prijateľná do poistenia pre zvolený typ 
poistenia.

3.  Ak poistený nespĺňa čo i len jednu z týchto 
podmienok, tak je neprijateľný do pois
tenia.

článok 6
Osoby neprijateľné 

do poistenia pre jednotlivé 
poistné riziká

1.  Do poistenia pre prípad smrti nie je prija
teľná fyzická osoba, ktorá k dátumu pre
vzatia návrhu poistnej zmluvy nespĺňa 
podmienky uvedené v čl. 5 týchto VPP.

2.  Na fyzickú osobu, ktorá pre dané poiste
nie k dátumu prevzatia návrhu poistnej 
zmluvy v  plnom rozsahu nespĺňa pod

mienky pre prijateľnosť do poistenia, sa 
dané poistenie nevzťahuje a  v  prípade 
vzniku poistnej udalosti jej nevzniká ná
rok na poistné plnenie a poistiteľ môže 
odstúpiť od poistnej zmluvy v zmysle čl. 
15 ods. 1 písm. g) týchto VPP.

článok 7
  Povinnosti poistníka 

a poisteného
1.  Povinnosťou poistníka a poisteného je:

a)  zachovávať povinnosti, ktoré sú usta
novené v právnych predpisoch, tých
to VPP a v PZ,

b)  pri vzniku poistnej udalosti postupo
vať v súlade s pokynmi poistiteľa,

c)  pri vzniku poistnej udalosti predložiť 
poistiteľovi originál alebo overenú 
kópiu (pracovníkom poistiteľa, banky 
alebo notárskeho úradu) požadova
ných dokladov,

d)  umožniť poistiteľovi vyhotoviť kópie 
dokladov, ktoré predložil k  zisteniu 
okolností rozhodujúcich pre posúde
nie nároku na poistné plnenie a jeho 
výšku, ako aj umožniť vyšetrenia, kto
ré sú na to potrebné.  

2.  Poistník je povinný platiť poistné v sta
novenej výške a včas.

3.  Poistník a poistený je povinný bez zby
točného odkladu poistiteľovi oznámiť 
písomne zmenu osobných údajov (napr. 
zmenu mena, priezviska, adresy trvalého 
bydliska, a pod.).

4.  Povinnosťou poistníka a  poisteného je 
odpovedať pravdivo a úplne na písomné 
otázky poistiteľa týkajúce sa dojednáva
ného poistenia, ako aj na otázky dôležité 
v súvislosti so vznikom poistnej udalosti 
pre zistenie rozsahu poistného plnenia. 
To platí aj ak ide o zmenu poistenia.

5.  V  prípade pochybností o  vzniku poist
nej udalosti je povinnosťou poisteného 
a poistníka preukázať, že k poistnej uda
losti došlo v deklarovanom rozsahu.

6.  Poistený je povinný pri dojednávaní po
istenia uviesť skutočnosti v  zmysle čl.  
5 ods. 1 týchto VPP.

článok 8
Práva a povinnosti poistiteľa

1.  Poistiteľ je povinný, v prípade vzniku ná
roku na poistné plnenie, vyplatiť poistné 
plnenie do  15 dní od  skončenia vyšet
rovania potrebného na zistenie rozsahu 
svojej povinnosti plniť. Ak sa nemôže 
skončiť vyšetrenie do  jedného mesiaca, 
je poistiteľ povinný na  písomné požia
danie poskytnúť primeraný preddavok, 
ak je preukázaný právny základ na vznik 
právneho nároku na poistné plnenie.

2.  Poistiteľ je povinný zachovávať mlčanli
vosť o skutočnostiach týkajúcich sa po
istníka a poisteného, ktoré sa dozvedel 
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v súvislosti s poistením a používať ich len 
pre potreby poistenia.

3.  Poistiteľ je povinný umožniť poistenému 
nahliadnúť do všetkých dokladov, ktoré 
boli sústredené v  priebehu vyšetrenia 
poistnej udalosti.

4.  Poistiteľ má právo, na  základe písom
ného súhlasu poisteného, preskúmať 
zdravotný stav poisteného a  tiež ďal
šie skutočnosti týkajúce sa určenia 
nárokov vyplývajúcich z  poistenia, 
a  to z  údajov, ktoré uviedol poistený, 
z  predložených požadovaných doku
mentov a zo správ vyžiadaných s  jeho 
súhlasom od zdravotníckych zariadení. 
Tento súhlas poistený dáva poistiteľo
vi pri uzavretí poistnej zmluvy. Údaje, 
ktoré poistiteľ získa pri zisťovaní zdra
votného stavu a  ostatné skutočnosti 
týkajúce sa určenia nárokov vyplýva
júcich z poistenia fyzickej osoby, môžu 
byť použité len pre potreby súvisiace 
s poistením.

5.  Pokiaľ porušenie povinností poisteným 
a  poistníkom malo podstatný vplyv 
na vznik poistnej udalosti alebo na roz
sah jej následkov alebo ak sťažilo prie
beh vyšetrovania poistnej udalosti, je 
poistiteľ oprávnený poistné plnenie pri
merane znížiť.

6.  Poistiteľ má právo informovať poskyto
vateľa úveru (veriteľa), ku ktorému je 
dojednané poistenie o  trvaní a  zániku 
poistenia a o priebehu a výsledku likvi
dácie poistnej udalosti. 

článok 9
Uzavretie poistnej zmluvy, 
zmeny a koniec poistenia

1.  Poistná zmluva je uzavretá v  deň, keď 
poistník prevezme poistku ako oznáme
nie o prijatí svojho návrhu poistnej zmlu
vy za predpokladu splnenia podmienok 
uvedených vo VPP a v PZ.

2.  Zmeny poistenia možno uskutočniť len 
písomnou dohodou zmluvných strán.

3.  Ak sa účastníci poistenia dohodnú 
na zmene už dojednaného poistenia, je 
poistiteľ povinný plniť z poistných uda
lostí zo zmeneného poistenia až v prípa
de ak úmrtie nastalo od začiatku účin
nosti zmeny.

4.  Koniec poistenia pre prípad smrti je uve
dený v PZ.

článok 10
Poistné

1.  Výška poistného sa určí na základe po
istnotechnických zásad poistiteľa, podľa 
výšky poskytnutého úveru, zvoleného 
percenta poisťovaného úveru, doby splá
cania úveru, zvoleného typu poistenia 
a spôsobu platenia poistného.

2.  Ak sa v dôsledku nesprávne uvedených 

údajov poisteného nesprávne stanovili 
technické parametre poistenia a na zá
klade toho sa stanovilo nižšie poistné, 
poistiteľ je oprávnený plnenie z poiste
nia fyzickej osoby znížiť v pomere zapla
teného poistného k poistnému, ktoré sa 
malo platiť v skutočnosti. 

3.  Poistiteľ má právo na  poistné za  dobu 
do zániku poistenia.

4.  Ak v  prípade poistnej udalosti poistiteľ 
eviduje dlžné poistné za  poistenie po
isteného dojednané k  danej úverovej 
zmluve, má právo odpočítať si túto sumu 
od poistného plnenia.

5.  Poistné sa považuje za zaplatené dňom 
pripísania na  účet poistiteľa stanovený 
v PZ. 

článok 11
Platenie a splatnosť 

poistného
1.  Poistné sa platí opakovane za príslušné 

poistné obdobia (bežné poistné) Poist
né za dané poistné obdobie je súhrnne 
splatné a zaplatené poistníkom k dátu
mu podľa zaslaného vyúčtovacieho do
kladu do  konca nasledujúceho kalen
dárneho mesiaca po poistnom období. 

2.  Prvé poistné obdobie je mesiac, v  kto
rom začalo poistenie.

3.  Posledné poistné obdobie je predchá
dzajúci mesiac pred mesiacom, v ktorom 
nastal zánik poistenia.  

článok 12
Poistné plnenie, 

oprávnená osoba
1.  Poistiteľ je povinný, v  prípade poistnej 

udalosti a vzniku nároku na poistné pl
nenie, vyplatiť poistné plnenie v zmluvne 
dohodnutom rozsahu.

2.  Oprávnenou osobou pre poistné plnenie 
pre prípad smrti je poskytovateľ úveru 
(veriteľ), ku ktorému je dojednané rizi
kové životné poistenie. V prípade vzniku 
nároku na  poistné plnenie z  poistenia 
pre prípad smrti, vyplatí poistiteľ poistné 
plnenie oprávnenej osobe v zmysle PZ.

3.  Rozsah poistného plnenia a výška poist
ného plnenia pre jednotlivé poistné rizi
ká dojednané v PZ sú uvedené v týchto 
VPP (v oddieloch II, III, IV a V) a v PZ.

4.  Poistné plnenie je splatné v  Slovenskej 
republike v  mene, ktorá je zákonným 
platidlom v Slovenskej republike, ak nie 
je v PZ dohodnuté inak.

5.  Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti 
definované v týchto VPP a v PZ, na po
istné riziko dojednané k dátumu vzniku 
poistnej udalosti. Ustanovenia čl. 1 ods. 
16, 17 týmto nie sú dotknuté. 

6.  Poistiteľ poskytne poistné plnenie až 
po  predložení všetkých požadovaných 
dokladov.  

článok 13
Oprávnenie poistiteľa 

preskúmať dôležité 
skutočnosti týkajúce 
sa poistnej udalosti

1.  Poistiteľ je oprávnený zisťovať a preskú
mavať dôležité skutočnosti týkajúce sa 
poistnej udalosti poisteného. Poistiteľ 
môže požadovať ďalšie doklady po
trebné na  vyjasnenie vzniku a  rozsahu 
nároku na  poistné plnenie, ako aj sám 
vykonávať potrebné šetrenia.

2.  Podpísanie návrhu poistnej zmluvy pois
teným sa považuje za udelenie súhlasu 
k zisťovaniu a k preskúmavaniu dôleži
tých skutočností týkajúcich sa zdravot
ného stavu alebo zamestnania poistené
ho.

3.  Akékoľvek informácie týkajúce sa zdra
votného stavu alebo zamestnania po
isteného, o  ktorých sa poistiteľ dozvie, 
môže použiť len pre svoju potrebu v sú
vislosti s poistením.

4.  Vedomé nepravdivé alebo neúplné od
povede na  otázky poistiteľa môžu mať 
za následok odstúpenie poistiteľa od po
istnej zmluvy.

článok 14
Základné výluky 

z poistného plnenia
1.  V prípade, ak sa poistenie dojednalo bez 

skúmania zdravotného stavu, tak nárok 
na  poistné plnenie nevzniká ak smrť 
bola spôsobená tými chorobami alebo 
následkami úrazu, ktorými poistený tr
pel pred dátumom uzavretia poistnej 
zmluvy, alebo kvôli ktorým mu bolo pred 
dátumom uzavretia poistnej zmluvy po
skytnuté lekárske poradenstvo alebo 
lekárske vyšetrenie alebo ošetrenie. Toto 
obmedzenie platí len vtedy, ak smrť na
stala do 60 mesiacov od začiatku pois
tenia v príčinnej súvislosti s takouto cho
robou alebo následkami úrazu.

2.  Nárok na  poistné plnenie nevzniká, ak 
poistený k dátumu prevzatia návrhu po
istnej zmluvy nespĺňal podmienky pre 
prijateľnosť do poistenia pre zvolený typ 
poistenia stanovené v týchto VPP a v PZ.

3.  Nárok na  poistné plnenie nevzniká, ak 
smrť nastala:
a)  následkom priamej či nepriamej sú

vislosti s  vojnovými udalosťami aké
hokoľvek druhu v súvislosti s aktívnou 
účasťou na nich; výluka sa nevzťahuje 
na  prípady, ak smrť, úplná invalidita, 
alebo pracovná neschopnosť nastala 
počas vykonávania vojenskej služby 
na  území Slovenskej republiky alebo 
služby u  polície na  území Slovenskej 
republiky,  

b)  v  dôsledku vnútroštátnych, resp. me
dzinárodných nepokojov akéhokoľvek 
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druhu, teroristických akcií alebo činov, 
alebo iných hromadných násilných ne
pokojov, trestných činov a priestupkov 
v súvislosti s aktívnou účasťou na nich; 
za  teroristickú akciu alebo čin sa po
važujú také konania, ktoré napĺňajú 
skutkovú podstatu niektorého z nasle
dovných trestných činov: teroru, tero
rizmu, záškodníctva, sabotáže podľa 
príslušných ustanovení Trestného zá
kona Slovenskej republiky ako aj činy 
vymenované v čl. 1 Európskeho doho
voru o  potlačovaní terorizmu zo dňa  
27. 01. 1977,

c)  pre úmyselne spôsobené choroby 
a úrazy, úmyselné sebapoškodzovanie 
a ich následky, 

d)  pri profesionálne vykonávanom športe,
e)  účasťou na  automobilových rýchlost

ných pretekoch a  tréningoch s  nimi 
súvisiacimi,

f)  pri akomkoľvek profesionálnom alebo 
amatérskom používaní motorových 
alebo aj bezmotorových lietajúcich 
strojov či prostriedkov, ako napríklad 
závesné lietanie, akrobatické lietanie 
a pod. (výluka sa nevzťahuje na cesty 
poistených osôb ako pasažierov v lie
tadlách nad 2t schválených k verejnej 
preprave osôb a vybavených platným 
oprávnením k letu),

g)  pri profesionálnom alebo aj amatér
skom prevádzkovaní týchto činností: 
potápanie, speleológia, horolezectvo, 
diaľkové plavby vykonávané jednotliv
com, morský rybolov, športy s použitím 
dvojstopových aj jednostopových vozi
diel, rally, pokusy o rekordy, parašutiz
mus, bungee jumping a  iné adrenalí
nové športy,

h)  pri manipulácii so zbraňami, výbušni
nami, horľavinami a toxickými látkami, 
pokiaľ sa nejedná o výkon povolania.

článok 15
Zániky poistenia 

1.  Zánik poistenia sa riadi príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 
ustanoveniami týchto VPP a PZ. Poiste
nie zaniká z nasledovných dôvodov:
a)  uplynutím doby, na ktorú bolo pois

tenie dojednané,
b)  výpoveďou poistníka ku koncu poist

ného obdobia; výpoveď sa musí dať 
aspoň šesť týždňov pred jeho uplynu
tím, t. j. poistenie zanikne k  dátumu 
konca poistného obdobia, ktorý na
sleduje po  uplynutí lehoty 6 týždňov 
od doručenia výpovede, 

c)  výpoveďou poistenia poistníkom ale
bo poistiteľom do  dvoch mesiacov 
od  uzavretia poistnej zmluvy; výpo
vedná lehota je osem dní, jej uplynu
tím poistenie zanikne,

d)  smrťou poisteného,
e)  na základe dohody oboch zmluvných 

strán,
f)  písomným odstúpením poistníka od 

poistnej zmluvy najneskôr do  trid
sať dní odo dňa uzavretia poistnej 
zmluvy,

g)  písomným odstúpením od  poist
nej zmluvy v  dôsledku vedomého 
porušenia povinnosti poistníka 
a  poisteného odpovedať pravdivo 
a  úplne na  všetky písomné otáz
ky poistiteľa týkajúce sa dojed
nania poistenia, ak pri pravdivom 
a  úplnom odpovedaní na  otázky 
týkajúce sa dojednania poistenia, 
prípadne jeho zmeny, by poistiteľ 
poistnú zmluvu v  danom rozsahu 
neuzavrel alebo zmenu nedojed
nal; ak poistiteľ od poistnej zmluvy 
odstúpil, poistenie sa ruší od  po
čiatku; v  prípade, ak zanikne po
istenie v súlade s ustanovením Ob
čianskeho zákonníka odstúpením 
od  poistnej zmluvy, vráti poistiteľ 
tomu, kto s  ním poistnú zmluvu 
uzavrel, zaplatené poistné znížené 
o náklady, ktoré vznikli v súvislosti 
s uzavretím poistnej zmluvy a zní
žené o  sumu už poskytnutého pl
nenia z  poistenia; ak poskytnuté 
plnenia z poistenia boli vyššie ako 
zaplatené poistné, je poistený po
vinný tento rozdiel vrátiť, 

h)  uplynutím doby 3 mesiacov, ak po
istné za prvé poistné obdobie nebolo 
zaplatené do troch mesiacov od jeho 
splatnosti, 

i)  ak poistné za ďalšie poistné obdobie 
nebolo zaplatené do jedného mesia
ca odo dňa doručenia výzvy poistiteľa 
na jeho zaplatenie, ak nebolo poist
né zaplatené pred doručením tejto 
výzvy; výzva poistiteľa musí obsaho
vať upozornenie, že poistenie zanik
ne v  prípade jeho nezaplatenia; to 
isté platí, ak bola zaplatená len časť 
poistného; výzva sa považuje za do
ručenú dňom, kedy ju adresát prijal, 
odmietol prijať alebo dňom, keď ju 
pošta vrátila odosielajúcej strane ako 
nedoručenú, 

j)  odmietnutím plnenia, ak sa poistiteľ 
dozvie až po  poistnej udalosti, že 
jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre 
vedomé nepravdivé alebo neúplné 
odpovede nemohol zistiť pri dojed
návaní poistenia, a ktorá pre uzavre
tie poistnej zmluvy bola podstatná, je 
oprávnený plnenie z poistnej zmluvy 
odmietnuť; odmietnutím plnenia po
istenie zanikne.

2.  Okrem ustanovení uvedených v  ods.1 
poistenie zanikne aj:

a)  dňom predčasného splatenia úveru 
v zmysle ustanovení úverovej zmluvy 
(s  výnimkou predčasného splatenia 
úveru nasledujúceho po vyhlásení mi
moriadnej splatnosti úveru),

b)  dňom vyhlásenia mimoriadnej splat
nosti úveru v zmysle ustanovení úve
rovej zmluvy,

c)  dňom splatenia záväzku vyplývajúce
ho z úverovej zmluvy z ostatných dô
vodov než sú uvedené v  týchto VPP, 
v zmysle ustanovení úverovej zmluvy,

d)  dňom zániku úverovej zmluvy z ostat
ných dôvodov než sú uvedené v tých
to VPP, v zmysle ustanovení úverovej 
zmluvy,

e)  dňom uplatnenia peňažného záväz
ku z poskytnutého úveru vyplývajúce
ho z úverovej zmluvy voči inej osobe 
ako poistenému (napr. ručiteľovi).

3.  Zánik poistenia v zmysle ods. 2 písm. 
a)  e) tohto článku oznamuje poisti
teľovi poskytovateľ úveru, ku ktorému 
sa poistenie dojednalo. Zánikom po
istnej zmluvy z  uvedených dôvodov 
zaniká zároveň aj právo poistiteľa 
na poistné za ďalšie poistné obdobia 
a právo poisteného na poistné plnenie 
za  ďalšie poistné obdobia. Prípadné 
nespotrebované poistné poistiteľ vráti 
poistníkovi.

4.  Zásielka, ktorou sa oznamuje výpoveď, 
odstúpenie od poistnej zmluvy alebo od
mietnutie poistného plnenia sa považuje 
za doručenú dňom, kedy ju adresát pri
jal, odmietol prijať alebo dňom, keď ju 
pošta vrátila odosielajúcej strane ako 
nedoručenú.

článok 16
Maximálne poistné plnenie 

1.  K  jednému úveru nemôže byť súbežne 
dojednané viac než jedno rizikové život
né poistenie k úveru. 

Oddiel ii 

POisTenie PRe PRÍPad sMRTi
Pre poistenie pre prípad smrti platia 
ustanovenia uvedené v oddieloch I, II a VI 
týchto VPP.

článok 17
Poistná udalosť v poistení 

pre prípad smrti
1.  Poistnou udalosťou v poistení pre prípad 

smrti je úmrtie poisteného počas trva
nia poistenia a  ak sú splnené ostatné 
prípadné podmienky vyžadované týmito 
VPP a PZ. Ustanovenia čl. 15 a 23 tých
to VPP ustanovením tohto článku nie sú 
dotknuté.

2.  Dátumom vzniku poistnej udalosti je dá
tum úmrtia poisteného.
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článok 18
Poistné plnenie v poistení 

pre prípad smrti
1.  Z  poistenia pre prípad smrti je poistiteľ 

povinný, v prípade vzniku nároku na po
istné plnenie, vyplatiť jednorazové plnenie 
v rozsahu dojednanom v PZ.

2.  V prípade vzniku nároku na poistné plne
nie vyplatí poistiteľ poistné plnenie opráv
nenej osobe. 

3.  Výška poistného plnenia sa stanoví k dá
tumu vzniku poistnej udalosti.

článok 19
Postup pri nahlasovaní 

poistnej udalosti v poistení 
pre prípad smrti

1.  Osoba uplatňujúca si nárok na poistné pl
nenie je povinná bez zbytočného odkladu 
poistiteľovi písomne oznámiť, že nastala 
poistná udalosť.

2.  V prípade vzniku poistnej udalosti je oso
ba uplatňujúca si nárok na poistné plnenie 
povinná predložiť (aj prostredníctvom tre
tej osoby) poistiteľovi nasledovné doklady: 
a)  vyplnené tlačivo „Hlásenie o poistnej 

udalosti – úmrtie poisteného“, 
b)  úradný doklad o  úmrtí (úmrtný list, 

resp. výpis z knihy úmrtí),
c)  lekársku správu o úmrtí poisteného 

(list o prehliadke mŕtveho),
d)  prepúšťaciu správu z  hospitalizácie 

(v prípade, ak došlo k úmrtiu počas 
hospitalizácie), 

e)  reláciu z polície (ak prebehlo vyšetro
vanie),

f)  právoplatný rozsudok, ktorým bol po
istený vyhlásený za mŕtveho (originál 
alebo overenú kópiu), 

g)  výpis zo zdravotnej dokumentácie po
isteného v prípade, ak úmrtie nastalo 
do 60 mesiacov od začiatku poistenia 
a poistenie sa dojednalo bez skúma
nia zdravotného stavu.               

článok 20
Zníženie poistného plnenia 
v poistení pre prípad smrti

Poistiteľ je podľa okolností prípadu oprávne
ný znížiť poistné plnenie, najviac však o jed
nu polovicu, ak došlo k úmrtiu poisteného:
a)  v súvislosti s konaním poisteného, za kto

ré bol uznaný súdom za vinného z trest
ného činu, alebo 

b)  v  súvislosti s  konaním poisteného, kto
rým spôsobil druhej osobe ťažkú ujmu 
na zdraví alebo smrť, alebo

c)  následkom požitia alkoholu, omamných 
alebo návykových látok poisteným.

článok 21
Výluky z poistného plnenia 
v poistení pre prípad smrti

Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípa
doch uvedených v  čl. 14 týchto VPP a  tiež 
v  prípade, ak smrť poisteného nastala ná
sledkom samovraždy pred uplynutím troch 
rokov od začiatku poistenia.

Oddiel iii
ZáVeRečnÉ UsTanOVenia

článok 22
daňové povinnosti

1.  Platené poistné je v  zmysle zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov oslobode
né od dane z pridanej hodnoty a v sume 
poistného nie je zahrnutá daň z pridanej 
hodnoty.

2.  Plnenia z poistenia osôb okrem plnenia 
z poistenia pre prípad dožitia určitého 
veku sú oslobodené od dane z príjmov. 
Základ dane, sadzba dane daňovníka, 
vyberanie a platenie dane ako aj ostat
né práva a povinnosti sú podrobnejšie 
upravené v  zákone č. 595/2003 Z. z. 
o  dani z  príjmov v  znení neskorších 
predpisov. 

článok 23
Právo platné 

pre poistnú zmluvu
Na poistnoprávne vzťahy založené zmluvou 
o  poistení schopnosti splácať úver uzatvo
renou s UNIQA poisťovňou, a.s. sa vzťahujú 
príslušné právne predpisy slovenského práv
neho poriadku.

článok 24
sťažnosť

Sťažnosť je možné podať písomne na adre
su: UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, 
820 07 Bratislava 27, resp. na ktoromkoľ
vek obchodnom mieste UNIQA. Manažér 
sťažností, podľa potreby aj v  spolupráci 
s  odborným garantom (vedúcim zamest
nancom kontroly sprostredkovania poiste
nia), zabezpečuje vybavenie každej sťaž
nosti v súlade s ustanoveniami §26 ods. 5 
Zákona č. 186/2009 Z. z. a internými pred
pismi poistiteľa, t.j. do 30, resp. v odôvod
nených prípadoch do 60 dní odo dňa doru
čenia sťažnosti, písomným upovedomením 
klienta o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti.

článok 25
Zasielanie korešpondencie

1.  Poistiteľ zasiela korešpondenciu poistní
kov, poistenému na jeho poslednú zná
mu adresu v Slovenskej republike.

2.  Písomnosti doručované poštou (okrem 
zásielky ktorou sa oznamuje výpoveď, 
odstúpenie od zmluvy alebo odmietnutie 
poistného plnenia) sa považujú za doru
čené tretí deň po ich odoslaní, ak nie je 
preukázaný skorší termín.

článok 26
Účinnosť všeobecných 
poistných podmienok

Tieto všeobecné poistné podmienky pre ri
zikové životné poistenie k úveru nadobudli 
účinnosť 1. 4. 2017.
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